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Wiosna idzie...

A wiosna przyszła pieszo.
Już kwiatki za nią spieszą,
Już trawy przed nią rosną
I szumią – Witaj wiosno.

  Jan Brzechwa - Przyjście wiosny

Gdy nadchodzi marzec, wydłuża się dzień i słońce coraz częściej gości na niebie. Topnieje śnieg, a pierwsze kwiaty pokazują swoje piękne kolory. To są
znaki nadchodzącej wiosny. Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej ustalony jest na 21 marca, natomiast astronomicznej rozpoczyna się w chwili, gdy słońce
przekroczy równik. W tym roku wiosna astronomiczna rozpoczęła się 20 marca o godzinie 11:29.
Pomimo dat, którymi rozpoczyna się ta pora roku, jej zwiastuny można znaleźć znacznie wcześniej. W górach i na nizinach pojawiają się pierwsze wiosenne
kwiaty. Z każdym dniem przybywa ich coraz więcej. Pierwsze pojawiają się przebiśniegi. Ich białe główki zaczynają wyglądać z ziemi na początku marca.
Przebiśniegi można znaleźć na leśnych polanach i łąkach. Obok przebiśniegów wiosnę zwiastują również krokusy. Są najczęściej koloru fioletowego, ale
można też spotkać żółte i białe kwiaty. Inne rośliny pojawiające się wczesną wiosną to pierwiosnki, sasanki oraz zawilce. Kwiaty te ubarwiają pozbawione
trawy łąki i polany. Oprócz kwiatów wiosną zaczynają kwitnąć pierwsze krzewy i drzewa, takie jak leszczyny i topole. Dość dobrze wiedzą o tym alergicy.
Z każdym dniem wiosny dzień jest coraz dłuższy, a temperatury coraz wyższe. 
W ogrodach pojawiają się inne, równie piękne kwiaty. Są to różne gatunki tulipanów, żonkile oraz narcyzy. Wszystkie te kwiaty wyrastają z cebulek
kwiatowych. Tulipany mają różne kształty i kolory. Obecnie znanych jest ok. 120 gatunków tych kwiatów. Żonkile natomiast wyróżnia żółty kolor i
charakterystyczny kształt. Należą one do tej samej rodziny kwiatów co narcyzy. Żonkile nazywa się czasami żółtymi narcyzami, choć te są najczęściej
białe, płatki ich kwiatów przybierają kształt gwiazdek, a w ich środku znajduje się dzwoneczek. Są najczęściej spotykane w ogrodach.
Wiosna jest uważana na najpiękniejszą porę roku. Kwitnące kwiaty oraz pędy, pojawiające się na drzewach i krzewach oznaczają, że przyroda budzi się do
życia z zimowego snu. Chodźmy więc na spacer…

                                                                                                                           Maja Smolińska

Wielkanoc już tuż tuż...

  
WIOSNA,  ACH TO TY …

  Przyjdź do nas wiosno...
  Przyjdź do nas piękna pani w zielonej sukience 
pokrytej kwiatami.
  Przejdź przez lasy i łąki z wierzbową witką i
młodymi baziami.
  Stuknij różdżką zieloną, aby wszystko pokryło
się młodymi listkami.
  Niech wszyscy się cieszą wiatrem, że huśta
gałązkami,
  obłokami, że tańczą po niebie,
  i promieniem słońca co otula Ciebie.
  Przyjdź do nas wiosno...
  Daj nam zajączki, pisanki, baranki, pastelowe
kwiatki, a na grządkach kwitnące bratki.

                                   Aleksandra Maciak

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa. Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres wspominania najważniejszych dla
wiary chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim Tygodniem. Ostatnie trzy dni tego tygodnia:
Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota znane są jako Triduum Paschalne. W niedzielny poranek
w wielu parafiach odbywają się procesje rezurekcyjne.  
Wielkanoc to jedno z najpiękniejszych świąt. W Wielką Niedzielę cała rodzina zasiada do uroczystego
śniadania. Na wielkanocnym stole stoi koszyczek, a w nim cukrowy baranek, pisanki i pokarmy
poświęcone w Wielką Sobotę. Wszyscy dzielą się jajkiem, życząc sobie pomyślności, zdrowia i
błogosławieństwa Bożego.
Lany poniedziałek czy śmigus-dyngus to określenia drugiego dnia świąt. Jest to dzień, na który czekają
wszystkie dzieci. Tego dnia nie ma ograniczeń, można zaszaleć z wodą i nikt się nie obrazi, że został
oblany. Polewanie wodą ma długą tradycję. Dawniej chłopcy skradali się do domów dziewczyn i
oblewali je wiadrami wody. Po pewnym czasie zwyczaj ten zmienił się w zabawę. Obecnie oblewamy
się wodą nie z wiader, ale psikawek o różnych kształtach.
Wielkanoc to bardzo radosne święto, z którego nadejścia cieszą się wszyscy, nawet dorośli, którzy
znów mogą, choć przez chwilę, poczuć się dziećmi. Śmigus-dyngus to mój ulubiony dzień w roku. A
Wasz?

                                                                                                            Hania Szpilka
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Kącik podróżniczy

Wielkanoc już tuż tuż

Wakacje to czas, na który z utęsknieniem czekają wszyscy uczniowie. Po wielu miesiącach nauki, porannego wstawania i w tym roku wyjątkowo długiej i
mroźnej zimy, wreszcie nadchodzi lato, a wraz z nim wakacje!
Według Wikipedii długość wybrzeża morskiego Bałtyku w Polsce (wraz z Zalewem Szczecińskim i Wiślanym) wynosi aż 770 km! Wzdłuż naszego
wybrzeża znajduje się dużo ciekawych miejsc. Chciałbym wam opowiedzieć o moich ulubionych miejscowościach. Być może zachęcę kogoś z Was do
odwiedzenia jednej z nich w to lato.
Naszą podróż zacznijmy od Mierzei Wiślanej.
Moim ulubionym miasteczkiem na Mierzei jest Krynica Morska.  Lubię tam przyjeżdżać. Charakterystyczne dla Krynicy jest to, że północna część miasta
znajduje się nad Morzem Bałtyckim, a południowa nad Zalewem Wiślanym. Dlatego można spacerować po plaży, a także podziwiać kutry rybackie. Krynica
charakteryzuje się białymi, szerokimi i najpiękniejszymi plażami. Ponadto w Krynicy znajduje się dużo hoteli i pensjonatów. Na wysokim wzgórzu zbudowana
jest latarnia morska. W lesie znajduje się park linowy. Idąc na plażę, często można spotkać dziki, które nie boją się ludzi. Jednak nie wolno ich karmić ani
dotykać, dlatego, że mimo wszystko są to dzikie zwierzęta. W Krynicy Morskiej jest też wiele innych atrakcji dzięki którym na wakacjach nikt się tam nie
znudzi takie jak centra zabaw i gier dla dzieci.
Kolejnym przystankiem naszej drogi jest Kołobrzeg.
To jedno z najciekawszych miast nad Bałtykiem, w którym w morze wchodzi długie, białe, nowe molo. Na nim – pośród fal – znajduje się urocza kawiarenka.
Tuż obok plaży i molo mieści się, znane nie tylko w Polsce, Sanatorium Uzdrowiskowe Bałtyk. To piękny hotel, do którego od lat przyjeżdża wiele osób z
zagranicy. Na nadmorskim bulwarze stoi latarnia morska, pod którą zbudowano bardzo ciekawe Muzeum Minerałów. Dużą część Kołobrzegu zajmuje park
zdrojowy, który oddziela mieszkalną część miasta od tej wypoczynkowej. W miasteczku jest też oceanarium, które można odwiedzić i dowiedzieć się wielu
ciekawych rzeczy o wodnym życiu.
Nad Bałtykiem jest też wiele innych ciekawych miejscowości. Dla tych z Was, którzy lubią historię na pewno ciekawe będzie Trójmiasto – czyli Gdańsk,
Sopot i Gdynia. Jest tam wiele zabytków, muzeów i pomników. Można tam też odwiedzić porty morskie i zwiedzić stare okręty.
Dla pasjonatów przyrody mogę polecić wycieczkę do dwóch parków narodowych – Słowińskiego lub Wolińskiego. W Słowińskim Parku Narodowym można
podziwiać piękne krajobrazy, ruchome wydmy. W Wolińskim Parku Narodowym ciekawe są wysokie brzegi lądu i rozbijające się o nie fale morskie.
Mam nadzieję, że zachęciłem Was do spędzenia wakacji nad Bałtykiem. Miłych wakacji!
  
                                                                                                                                                           Michał Polak

Skąd się wziął zwyczaj malowania jaj?

Podanie greckie z X wieku zapewnia, że zwyczaj malowania jaj na Wielkanoc zapoczątkowała Maria
Magdalena, której przy grobie Chrystusa ukazał się anioł i powiedział: "Nie płacz, Maryjo! Chrystus
zmartwychwstał". Uradowana pobiegła do domu i ze zdziwieniem stwierdziła, że wszystkie jajka, jakie
miała w misce, zabarwiły się na czerwono. Wyniosła je na drogę i podarowała przechodzącym właśnie
apostołom. Oznajmiła przy tym nowinę o zmartwychwstaniu. Czerwone jajka zamieniły się w ptaki,
które, ćwierkając, wyfrunęły z rąk apostołów i uniosły w niebo. Odczytano to jako znak, że po śmierci
następuje zmartwychwstanie i nowe życie.

Zwy c z aj zdobienia jaj i wykorzystywania ich w celach magicznych sięga starożytności.
Wykorzystywano je w obrzędach pogrzebowych i związanych z kultem zmarłych. Najstarsze pisanki -
datowane na III w. - odnaleziono w grobowcach i wykopaliskach w Asharah na Bliskim Wschodzie.
Sz tuka zdobienia jajek znana była Egipcjanom, Persom, Chińczykom, Fenicjanom, Grekom i
Rzymianom. Najdawniejsze polskie pisanki pochodzą z X w., choć przyjmuje się powszechnie, że
zdobienie jaj było znane Słowianom już wcześniej. Fragmenty najstarszych pisanek odnaleziono pod
Wrocławiem i Opolem.
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Mali odkrywcy świata

  
Kwiecień to miesiąc niezwykły pod względem spotkań z małymi odkrywcami.

   2.04.2017 do Łodzi zawitała Nela – mała reporterka. Spotkanie z tłumami fanów odbyło się w
Manufakturze. Dziewczynka, jak zwykle, bardzo miło i serdecznie opowiadała o swoich nowych
podróżach i niezwykłych odkryciach.
   Mała podróżniczka promowała również swoją nową książkę „Nela i skarby Karaibów”. Przeczytałam
już tę pozycję i muszę wam ją polecić, ponieważ jest to bardzo przyjemna i pouczająca lektura.

   Jednak o wiele większe wrażenie zrobiło na mnie spotkanie w naszej szkole z naszym  dawnym
szkolnym kolegą – Szymonem Radzimierskim. Do dzisiaj pamiętam, jak razem z nim występowałam
w wigilijnych jasełkach w klasie drugiej. To bardzo miłe wspomnienia.

   Ale do rzeczy... Książka, którą promował Szymon opowiada o Borneo - niezwykłej, dzikiej i
ekstremalnej wyspie. Jak nie trudno domyślić się, jej tytuł to „Dziennik łowcy przygód – ekstremalne
Borneo”. Mały odkrywca opowiada w niej  o swojej wyprawie w to niezwykłe miejsce. Spotkanie
autorskie odbyło się 4.04.2017 w sali gimnastycznej. Szymon przedstawił wszystkim słuchaczom
przebieg swojej wyprawy. Opowiadał o swoich śmiesznych, niesamowitych i czasami niebezpiecznych
przygodach. Najbardziej podobała mi się  historia, w której mały orangutan napotkany przez chłopca na
pomoście, zaczepiał go i chciał się z nim bawić. Niestety, przewodnik nakrzyczał na małpkę, a ta
uciekła wystraszona jak mały kotek.

   Podsumowując, ze spotkań tych wysnułam jeden wniosek, że nieważne jest, czy ktoś jest mały czy
duży – może rozwijać swoje pasje i podróżować tam, gdzie czasami nie docierają nawet dorośli.
  
   Zbliżają się wakacje, więc może i Wy zostaniecie nowymi Małymi Odkrywcami Świata.

                                                      Aleksandra Maciak
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Mac Tíre Glaoch

Aine powoli szła, trzymając wilczka owiniętego jej szalikiem na rękach. Drżał, lecz nie stawiał oporu. Był bardzo wyczerpany. Dziewczyna starała się, jak
najszybciej dotrzeć na miejsce, w którym odłączyła się od reszty. Przyspieszyła tempo marszu. Nie chciała niepokoić taty i jego przyjaciela. Nagle usłyszała
szelest.  Obróciła się gwałtownie świecąc latarką na wszystkie strony. W świetle zobaczyła chudą postać chłopca, który zaczął uciekać.
- Hej! Wracaj tu, Albert! – krzyknęła Aine, nie zważając  na to, że znajduje się w lesie i zakłóca spokój.
Dziewczyna puściła się biegiem za nim. Była od niego starsza o cztery lata, więc po paru minutach udało się go prawie dogonić. Dodatkowym obciążeniem
był młody wilk, który nie był lekki jak piórko. Albert potknął się o korzeń i runął na ziemię. Teraz cały był w śnieżno-błotnej brei . Wstał trzymając się za
kolano. Przy upadku musiał mocno uderzyć nim o kamień na podłożu.
- Po co mnie gonisz? – zapytał ze złością.
-  Dlaczego uciekasz? – odpowiedziała pytaniem na pytanie.
Albert mruknął coś po nosem, wyraźnie wściekły.
- Nie odpowiesz? Twój tata wraz z moim i ze mną szukamy cię od dwóch godzin!
- Nie tylko mnie znalazłaś – chłopiec zaciekawił się zwierzęciem otulonym szalikiem.  – To wilk? Wiesz, że nie wolno wynosić zwierząt z lasu. Chyba można
to zaliczyć do polowania, bez zezwolenia. Leśniczy nie będzie zadowolony.
- Nie ucieszy się również, gdy młody wilk umrze. Myślę, że będzie zadowolony, jak przez pewien czas pobędzie w jakiejś lecznicy dla dzikich zwierząt czy
coś w tym stylu. Jednak nie sądzę, by leśniczy dał pozwolenie na zabicie wilczycy. Matka tego wilczka ewidentnie była zastrzelona. 
Chłopiec wzdrygnął się po jej słowach. Zawiał zimniejszy i mocniejszy wiatr.
- Możemy już iść do twojego taty. Bardzo się o ciebie martwi. Poza tym dobrze będzie powiadomić  leśniczego o sprawie i ……
- Nie ma mowy – przerwał jej Albert – Nie mogę…..Ja…..nie mogę…………
- Czemu?
- Nie twoja sprawa. Ja nie mogę iść… - po tych słowach wybuchnął niekontrolowanym płaczem.
Aine była zdziwiona. Znała Alberta głównie z odważnych i lekkomyślnych czynów. Raz założył się z jej bratem, że wejdzie na szkolny dach. Nigdy nie
widziała, żeby płakał. Gdy ponownie powiedziała, żeby dołączyli do dorosłych, zgodził się.
Po kilku minutach nawoływania imion ojców, odnaleźli się. Najpierw Albert przywitał się z ojcem przepraszając. Tylko oni znali powód, dla którego chłopiec
wyszedł z domu. Donal był szczęśliwy z takiego obrotu spraw, a Aine zastanowiła się głęboko nad tym, co Albert miał na myśli mówiąc, że nie może
powiedzieć, czemu uciekł z domu.
Potem dorośli zwrócili uwagę na wilka. Donal powiedział, by Conor i jego syn wrócili do domu, a on i Aine odwiedzą leśniczego. Przystali na jego propozycję.

Aine z ojcem siedzieli przy kwadratowym stoliku przy oknie zasłoniętym  lawendowymi zasłonami. Leśniczy Carol Foley ubrany w piżamę i szlafrok właśnie
robił im herbaty z imbirem i gotował mleko dla wilka. Bardzo nalegał, żeby wyjaśnili mu tę sytuację, jak się rozgrzeją. Wilczek leżał na dwóch kocach w rogu
pomieszczenia. Zwierzątko było przemęczone i zasnęło. Kiedy wreszcie pan Foley zrobił rozgrzewającą herbatę i przyniósł ją w kubkach do kuchni, poprosił
o wyjaśnienie sytuacji. Aine opowiedziała mu wszystko.
- Dziwne. Bardzo dziwne. Nie dawałem zgody na zastrzelenie wilczycy. Ktokolwiek to zrobił, zrobił to nielegalnie. Aine ziewnęła. Chciało jej się spać.
- Wie pan kto mógł zrobić coś takiego?
Leśniczy uśmiechnął się smutno.
- Nie mam zielonego pojęcia.
- A co będzie z nim? – Aine wskazała na zwierza śpiącego w kącie pokoju.
- Proponuję, żeby został na jakiś czas u mnie. Wiem jak o niego zadbać.  Jak wydobrzeje, to będziemy się tu zastanawiać co zrobić. Zgodzili się na jego
propozycję.

  ***

- Aine – głos nauczycielki uczącej fizyki trochę ją przebudził  - Możesz mi powiedzieć jaki jest  wzór na czas?
- Eee….. Myślałam, że czas jest względny…… - powiedziała dziewczyna nieprzytomnie, a klasa wybuchła śmiechem.
Nauczycielka zapisała na tablicy wzór na czas. Obok Aine siedziała jej najlepsza przyjaciółka  Kasia. Była Polką.  Jej rodzice z nią wyemigrowali tu, do
Irlandii za pracą. Mieszkali w tej niewielkiej wsi, ale obydwoje pracowali w pobliskim miasteczku. Jej pełne imię – Katarzyna, z początku było trudne dla Aine
do wymówienia. Mówiła płynnie po angielsku, bo uczyła się go od czwartego roku życia. Teraz szturchała Aine raz po raz, by nie zasnęła. Gdy dzwonek
zabrzęczał zapytała:
- Coś ty w nocy robiła? Zasypiasz na stojąco! 
Dziewczyna opowiedziała wszystko. Zaproponowała, żeby po szkole odwiedziły pana Carola Foleya i wilczka.
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Mac Tíre Glaoch

Kasia chętnie przystanęła na tę propozycję. Reszta lekcji dostatecznie zbudziły Aine. Wracając  ze szkoły wesoło rozmawiały. Szły polną ścieżką do chatki
leśniczego znajdującej się koło lasu. Zobaczyły z daleka staruszkę wychodzącą z pomiędzy dużych sosen. Dziewczyny od razu ją rozpoznały. Nazywała
się Ellen Shinnerglow. Młodsze dzieci wymyśliły sobie legendę, że to naprawdę selkie, która wyrzekła się nieśmiertelnego życia. Bardzo głupie! Jednak ta
plotka rozniosła się wśród uczniów w szkole. Ellen bardzo pasowała do selkie z irlandzkich legend. Mieszkała w niewielkim domu z dala od innych. Rzadko
się odzywała. Nie wyszła za mąż.  Ciekawskie plotkary ( jakich na wsi nie brak) poszły niegdyś do niej w odwiedziny, ale ona zatrzasnęła im drzwi przed
nosem. Aine usłyszała to od pani Crawbotton, która na spotkaniu organizowanym w jej domu przez Eimear wyżalała się na brak wychowania Ellen
Shinnerglow.  Omijając ją powiedziały grzecznie „dzień dobry”, na co ona kiwnęła głową.
Dotarły do chatki leśniczego i z radością przyjęły do wiadomości, że stan wilczka znacznie się polepszył. Pan Foley oświadczył im to na powitanie.
- Myślę, że  wkrótce wypuszczę go do lasu – powiedział.
Tak też się stało. Wczesną wiosną wilk trafił do lasu. Jednakże nie umiał  sobie sam poradzić. Po dwóch dniach zaskoczył leśniczego, który wracając do
chatki zobaczył go leżącego przy drzwiach jego domu.
Ten cykl powtarzał się jeszcze trzy razy. W końcu Carol się poddał i pogodził się z myślą, że zwierzę zostanie wychowane w towarzystwie ludzi, bo zdane
na siebie nie będzie w stanie przetrwać.
Aine przychodziła codziennie i pomagała Carolowi. Wilczek był radosny. Pozwalał się głaskać , choć z początku odchodził. W końcu nabrał ufności do ludzi,
którzy go otaczali. I wszystko go interesowało. Jednak nie wszyscy byli zadowoleni, że leśniczy trzyma u siebie wilka.
  

Ciąg dalszy nastąpi.

                                                                                                                         Weronika Pietrasik

W świecie książki

Kto zna serię „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai”, wie że każda część jest niezwykle ciekawa.
Dziś chciałabym zachęcić Was do przeczytania „Tajemnicy pożarów”. W tej części młodzi detektywi
muszą dowiedzieć się, dlaczego w Valleby w ciągu ostatnich dni wybuchły dwa pożary. Zastanawiające
jest to, że jeden i drugi budynek wyposażony był w nowy alarm przeciwpożarowy i nową gaśnicę, a po
akcji strażaków okazało się, że z każdego z tych miejsc zniknął drogocenny przedmiot… Lasse i Maja
domyślają się, że istnieje ryzyko wybuchu kolejnych pożarów i muszą temu zapobiec!
W przygodach udział biorą liczni bohaterowie, m. in. detektywi Lasse i Maja, komisarz policji, Jarmo -
komendant straży pożarnej, Iwona - ratownik czy Kent - operator drabiny, a każdy z nich jest ważny dla
przebiegu śledztwa.
Zachęcam Was do czytania książek z tej niesamowitej serii! Ja już nie mogę doczekać się najnowszej
- „Tajemnicy mody”!

                                                                                                       Nell Bińczyk
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W świecie książki

Pewnego dnia wybrałam się z rodzicami do księgarni. Każdy z nas poszedł do działu, którym się
interesuje. Mama poszła do działu Poradniki, a tatę zainteresowały książki historyczne. Ja natomiast
udałam się do działu z literaturą dziecięcą. Oglądałam różne książki. Moją uwagę zwróciła książka z
kolorową okładką, na której jest mała dziewczynka, przytulająca tygrysa. Z wielkim zainteresowaniem
sięgnęłam po „10 niesamowitych przygód Neli”. Bohaterką tej książki jest jej autorka – Nela. Jest to
dziewczynka, która zaczęła podróżować po świecie, gdy miała 5 lat. Ta pogodna blondynka zwiedza
świat od kilku już lat i opisuje swoje niesamowite przygody w książkach, dzieląc się nimi z
rówieśnikami. Nela jest jedną z najmłodszych reporterek- podróżniczek na świecie.
W „10 niesamowitych przygodach Neli” autorka opisuje wydarzenia i ciekawostki z Tajlandii, Boliwii i
Zanzibaru. Dotychczas nie wiedziałam, że Tajlandia ma kształt głowy słonia, a Zanzibar kształtem
przypomina biegnącego dinozaura! Podczas podróży po tych krajach Nela jeździła na słoniu oraz łowiła
rozgwiazdy. Miała też okazję skosztować smażonych owadów i pajęczaków. Skusiła się jednak
wyłącznie na smażonego skorpiona. W Boliwii natomiast poznała wodne bestie i różowe delfiny.
Książka była tak interesująca, że postanowiłam przeczytać kolejne części przygód Neli.
Następna podróż, w którą zabrała mnie Nela to podróż do Tanzanii, Indonezji i Etiopii. Autorka
uczestnicząc w safari, przedstawiła ciekawostki związane z dzikimi zwierzętami, m.in. żyrafami,
zebrami i lwami. Czy wiecie, że w Tanzanii są tylko dwie pory roku? Czy widzieliście kiedyś ogromy
wodospad na Nilu? Czy wiecie co to jest mgła i dlaczego flamingi są różowe? Na te i inne pytania
odpowiedź możecie znaleźć w kolejnej części przygód Neli pt. „ Nela na 3 kontynentach - podróże w
nieznane”.
W kolejnych częściach Nela zwiedziła kraje Ameryki Południowej, Afryki oraz Azji. Czytając „Nela i
tajemnice świata”, „Nela na tropie przygód”, oraz „Śladami Neli przez dżunglę, morza i oceany”
możemy poznać wiele ciekawostek związanych z ludźmi i zwierzętami, zamieszkującymi egzotyczne
kraje tych kontynentów. Gibony, lamy i żółwie olbrzymy, to zwierzęta, które można zobaczyć w
ogrodach zoologicznych w Polsce. Natomiast Mursi to mieszkańcy doliny Omo w Etiopii, których nigdy
w Polsce nie spotkacie! Jeśli chcecie poznać jak żyje to plemię, koniecznie sięgnijcie po książkę!
Kolejna przygoda Neli miała miejsce na kole podbiegunowym. Pingwiny, lamparty morskie oraz psie
zaprzęgi to typowy krajobraz Grenlandii i Laponii. Oprócz tego, niesamowite wrażenie sprawia
różnobarwna zorza polarna, pojawiająca się na nocnym niebie wyłącznie przy kole podbiegunowym. Jej
kształty są niesamowite! W „Nela na Kole Podbiegunowym” autorka zabiera czytelników do wioski
Świętego Mikołaja. Ilość listów do Świętego Mikołaja od dzieci z różnych krajów świata przyprawia o
zawrót głowy.
Myślałam, że przeczytałam już wszystkie przygody Neli. Jednak dzisiaj trzymam w dłoniach kolejną,
świeżutką, pachnącą jeszcze drukarnią, książkę „Nela i skarby Karaibów”! Jestem bardzo ciekawa,
jakie niesamowite historie opowie mi tym razem Nela? Już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę
czytać…
Podczas czytania wszystkich przygód Neli zastanawiałam się, jak to możliwe, że taka mała
dziewczynka, będąca moją rówieśniczką, może zwiedzić tyle miejsc na świecie? Czy się nie bała,
wchodząc do miejsc, w których żyją dzikie zwierzęta, że może stać się coś złego? Naprawdę
podziwiam jej odwagę oraz pasję poznawania świata. Ciekawe ilustracje oraz zdjęcia Neli,
spowodowały, że nie tylko mogłam przeczytać o wyjątkowych miejscach, ale również je zobaczyć. To
wszystko sprawiło, że też chciałabym zwiedzić i zobaczyć na własne oczy chociaż część tych krajów i
miejsc, które pokazała mi Nela. Gorąco polecam jej książki! Są naprawdę niesamowite!

                                                      
                                          Maja Smolińska
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Orlen Cup 2017

Wiosenne kwiatki z morelami

16 lutego w Łodzi w Atlas Arenie odbył się Międzynarodowy Miting Lekkoatletyczny. Jego głównym
sponsorem był Orlen. Orlen Cup to wielkie emocje na dystansach sprinterskich - 60 metrów przez
płotki, zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, skoku o tyczce i w  skoku wzwyż kobiet oraz pchnięciu
kulą mężczyzn. Na dystansie 60 metrów kobiet wygrała Ewa Swoboda, czas 7,20 s. W skoku o tyczce
najlepszy okazał się Piotr Lisek, skacząc 5,87 m, a w skoku wzwyż  - Kamila Lićwinko, skacząc 1,97
m. W pchnięciu kulą zwyciężył Konrad Bukowiecki (20,73 m). Na dystansie 60 metrów przez płotki
(kategoria kobiet) wygrała Kanadyjka Phylica George biegnąc 7,93 s. Na dystansie 60 metrów
mężczyzn wygrał Kubańczyk Yunier Perez pokonując go w 6,53 s. W biegu na 60 metrów przez płotki
(kategoria mężczyzn) odniósł zwycięstwo Węgier Baji Balazs biegnąc 7,54 s.
Zachęcam oczywiście do wzięcia udziału w przyszłych latach w mitingu lekkoatletycznym, aby
kibicować najlepszym.

                                                                                                                     Zosia Bogołębska

Składniki

          Na ciasto
     125 g mąki
     50 g drobnego cukru
     1 szczypta soli
     160 g miękkiego masła

          Na nadzienie
     5 suszonych moreli
     30 g cukru
      8 łyżek dżemu morelowego

     Nadeszła wiosna. Aby właśnie ta pora roku była też na waszych talerzach, podam przepis na         
wiosenne kwiatki z morelami.

        Jak je zrobić?

Najpierw przesiej mąkę na stolnicę, zrób po środku dołek i wrzuć do niego żółtko, cukier, sól i
miękkie masło.
Z tych składników szybko zagnieć gładkie ciasto, zwiń je w folię spożywczą i na 30 minut włóż do
lodówki.
Piekarnik rozgrzej do 180 i rozłóż papier do pieczenia.
Na oprószonej mąką stolnicy rozwałkuj ciasto na grubość 3-4 cm i foremką w kształcie kwiatka
wytnij ok. 40 ciasteczek. W połowie ciasteczek wykrój mały otwór. W ten sposób otrzymasz
obrączki w kształcie kwitków.
Ułóż ciasteczka na blachach i piecz 8-10 minut, a następnie poczekaj aż ostygną.
Każdą morelę pokrój 4 kawałki. Na patelni podgrzewaj cukier z 1 łyżką wody, aż zrobi się z niego
złocisty karmel. Ćwiartki moreli zanurz na chwilę w karmelu.
Posmaruj masłem kawałek folii aluminiowej i ułóż na niej morele w karmelu, a następnie poczekaj,
aż ostygną.
W małym garnku podgrzej dżem morelowy i posmaruj nim wierzch ciasteczek bez otworków.
Przyciśnij do nich spodnią stronę ciasteczka w kształcie obrączek i w otworek wciśnij kawałek
moreli.

Smacznego!

                                                                                               Hania Szpilka
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